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Милева ЛАЗОВА

"Средновековен Охрид", 
историски фестивал кој 
претставува интерактивна 
и мултимедијална 
културолошко-историска 
и едукативна 
манифестација, втемелена 
на традиционалните 
вредности на Македонија, 
простор во кој отсекогаш 
се преплетувале 
цивилизациите, народите, 

културите, религиите.

"ПАТУВАЊЕ" Н   ИЗ СРЕДНИОТ"ПАТУВАЊЕ" Н  
ВЕК ВО ПРЕСТ   ОЛНИНАТА НАВЕК ВО ПРЕСТ  
САМУИЛОВА  ТА ДРЖАВАСАМУИЛОВА 
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ММинатиот викенд, во еден од 
нај убавите градови во Ма ке-
донија, се одржа првиот исто-

риски фес тивал "Средновековен Ох-
рид", на кој охриѓани, а и многу други 
гости имаа ретка можност да се за ба-
вуваат, на самото место да видат како се 
изработуваат ракотворените предмети, 
да дегустираат македонска храна... Овој 
настан, кој прв пат се одржува, е ис-
ториски фестивал кој претставува ин-
терактивна и мултимедијална култу ро-
лошко-историска и едукативна мани-
фестација, втемелена на традицио нал-
ните вредности на Македонија, простор 
во кој отсекогаш се преплетувале циви-
лизациите, народите, културите, рели-
гиите. 

Фестивалот беше отворен со при-
годна програма на локацијата кај пора-
нешната библиотека, каде беше по ста-
вен средновековниот базар, кој беше 
не само продажен простор, туку и свое-
видна работилница под отворено небо. 
Имено, посетителите имаа можност на 
самото место да го видат процесот на 
изработка на ракотворените предмети, 
па дури и сами да се обидат да ги из-
работуваат. 

Уметничкиот дел понуди настапи на 
музички групи, хорови и солисти, тан-
чери, жонглери и акробати на повеќе 
локации низ стариот град (Градски 
плоштад, плато пред "Св. Софија", Лапи-
дариум, Антички театар, Горна порта), 
во попладневните и во вечерните ча-
сови. Учество земаа ансамблот "Бак-
лава", Гиш со музичко-поетски перфор-
манс, хорот за средновековна музика 
"Хераклеа", групата за средновековни и 
ренесансни танци "Рагусеум" од Дуб-
ровник, како и жонглерите и акробатите 
"Fuzz Buble".

Градскиот плоштад и Античкиот теа-
тар беа арени на кои се реализираа 

ПРВ ИС ТОРИСКИ ФЕС ТИВА Л "СРЕД     НОВЕКОВЕН ОХРИД"ПРВ ИС ТОРИСКИ ФЕС ТИВА Л "СРЕД  



"ПАТУВАЊЕ" Н   ИЗ СРЕДНИОТИЗ СРЕДНИОТ  
ВЕК ВО ПРЕСТ   ОЛНИНАТА НАОЛНИНАТА НА  
САМУИЛОВА  ТА ДРЖАВАТА ДРЖАВА
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витешките турнири и демонстрации на 
витешките вештини (мечување, стре-
ларство, фрлање ножеви). Турнирите 
имаа рекреативен, но и квали фика цио-
нен карактер, при што во нив можеле 
да учествуваат и посетителите откако 
претходно би посетиле кратка обука. 
Истовремено гостите имаа можност да 
се запознаат со изработката на старите 
орудија и оружја. Со еден збор, ви теш-
ките турнири ги промовираа тради-
ционалните вредности на витештвото и 

на јунаштвото. Главни актери во овој 
дел беа гостите од Словенија, витезите 
на здруженијата "Орфеј" и "Витези бе-
лега волка".

Неизбежен дел од овој Фестивал 
беше и гастрономската програма, која 
се одвиваше во рестораните "Св. Со-
фија", "Александрија", "Далга", "Антико" 
и "Куба Либре", каде можеа да се вкусат 
традиционалните, автохтони вкусови 
на охридската и на македонската кујна. 
И тука посетителите можеа да видат и 

да вкусат јадења подготвени под отво-
рено небо. Секако, имаше и богата по-
нуда на македонските вина и ракии, 
послужени во традиционални садови, а 
благодарение на Македонскиот вински 
клуб беше организирана дегустација на 
македонските вина.

На затворањето на Фестивалот беше 
врачена фестивалската награда за жи-
вотно дело "Чувар на традицијата" на 
господинот Вангел Деребан.

ПРВ ИС ТОРИСКИ ФЕС ТИВА Л "СРЕД     НОВЕКОВЕН ОХРИД" НОВЕКОВЕН ОХРИД"


